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Lista de materiale:
Sârmă de Cupru
- 1,7 mm (cablu electric cu 5 fire de 2,5mm, 50 de metri) standard European!

Plăci metalice
- 4x plăci de cupru pur, aprox. 20x10 cm
- 1x placă de zinc pur, aprox. 20x10 cm 
- 1x placă de fier pur, aprox. 20x10 cm

Cutii de Plastic
- 3x 4 l. 14 cm înălțime (pentru realizarea GaNS-ului)
- 1x 14 l. 18 cm înălțime cu capac (pentru acoperirea nano)
- 1x 20 l. 28 cm înălțime cu capac (pentru tratamentul cu nano vapori)
- 4x containere mici cu capac, aprox. 1 l. (pentru depozitare GaNS-uri) 

Chimicale și lichide
- 3 kg de sodă caustică (perle mici)
- 25 litri de apă sărată 20-25% (apă de mare, sau apă demineralizată și sare de mare)



Bare pentru realizarea bobinelor
- 1x 12 mm tub/tijă (cupru), aprox. 80 cm lungime (pentru bobinele exterioare)
- 1x 8 mm tub/tijă (cupru), aprox. 80 cm lungime (pentru bobinele interioare) 

Materiale pentru condensatori
- Hârtie de copt/prăjituri (hârtie rezistentă la temperatură)
- Bandă izolatoare

Unelte pentru realizarea GaNS-ului
- 1x 100 ml. seringă
- 1x tub plastic de aprox. 30 cm (trebuie să se potrivească pe vârful seringii)
- GaNS-ul poate de asemenea fi făcut în sticle de plastic mari, tăiate de la jumătate. 

Diferite
- Ochelari de protecție
- Mănuși de cauciuc sau latex
- Multimetru
- 6x mingi de ping pong sau 3 containere mici de plastic cu capac de max. 5 cm. (pentru 
soarele de GaNS) 

Altele
- Plasă galvanizata de aprox. 50x50 cm
- Termostat de 50-60 grade pentru prevenția suprasarcinii Folie de aluminiu 
- Capac de plastic (de la sticlele de sodă)



BOBINELE
PAS CU PAS



Dezizolarea sârmei de cupru 

Secționați cablul electric de-a lungu cu un cuțit.

Scoateți sârmele afară și puneți-le pe podea una lângă cealaltă.

Apăsați cuțitul înspre în jos pe sârma de cupru (aproape orizontal) și trageți cablul înspre voi.

Adunați cablul dezizolat pe o rolă.

Sau comandați cupru dezizolat de pe internet. Eu recomand minim 1,6mm și maxim 2mm.



Notă:
Vechiul model recomanda sârmă de 1.6 mm (AWG 14 standard US), tijă de 5.6 mm pentru bobina interioară, și de 12mm pentru boboina exterioară, 
și 162 și 81 spire!

Pe 26.11.2015 Fundația Keshe a ajustat numărul de spire la 144 pentru bucla exterioară și 81 pentru bucla interioară, pentru 
ca bobinele să fie mai apropiate. Tija de 5,6mm trebuie de asemenea înlocuită cu tijă de 8mm pentru ca bobina interioară să 
atingă bobina exterioară. 

Numărul de spire ar trebui să fie mereu multiplu de 9. (exemplu. 180 - 1+8+0 = 9 or 162 - 1+6+2 = 9). 

Am ales să fac bobinele de 180 și 90 de spire, deoarece utilizez sârmă de 1.7 mm, dar și pentru a mări ușor eficiența! Cu cât 
utilizați un material mai gros, mai multă putere obțineți (pentru a forma o suprafață totală mai mare a nano straturilor).

Purtați mănuși pentru a evita să atingeți cu degetele grase sârmele.

Pregătirea aparatului de bobinat
Luați două plăci de lemn și faceți două găuri, care se potrivesc cu tijele pe care vor fi înfășurate bobinele. Găurile trebuie să 
se potrivească pe tijele de 8 mm și 12 mm.

Numărul de spire
Bobina exterioară are 144 de spire iar bobina interioară are 81 de spire.



Distanța între bobina interioară și cea exterioară

Este important ca bobina interioară să fie cât mai aproape de interiorul bobinei exterioare, și totuși 
să poată fi mutată înainte și înapoi.

Eu sugerez să lăsați un spațiu de 0,5mm, astfel ca bobina interioară să se miște liber în interiorul 
bobinei exterioare.

IMPORTANT ... TOATE capetele trebuie să se termine cu o buclă pentru a forma un ochi (îndoiți 
capătul înspre sârmă fără a o atinge).



Realizarea bobinelor exterioare 

3x bobine cu 180 de spire pe tijă de 12 mm. (Tutorialul D-lui Keshe recomandă 161 de spire pentru 
bobina exterioară)

Începeți realizarea bobinelor exterioare. Faceți o mică gaură în tubul unde sârma poate fi fixată. Este 
important ca bobinele să fie realizate corect! Mașina de înșurubat trebuie să se rotească  ANTI 
ORAR (ca atunci când se deșurubează un șurub) Uitați-vă la imagine.

Lăsați aproximativ 15 cm de sârmă la ambele capete ale bobinelor!

Este o bună idee să faceți câteva spire în plus, și apoi să le trageți afară până când numărul necesar 
de spire este atins. Asta va da terminale curate. 



Realizarea bobinelor interioare

Continuați procesul cu bobinele mici, în același mod ca și pentru cele mari.

Bobina interioară
- 3x bobine cu 90 de spire, pe tijă de 8 mm

Bobina interioară trebuie să se termine cu un capăt de 15 cm lungime, iar celălalt capăt să fie de 
lungime dublă (aproximativ 30 cm).

În loc de a face o gaură în tija de 8 mm pentru sârmă, puteți introduce capătul sârmei în mandrina 
mașinii!

Din nou, faceți câteva spire suplimentare și îndreptați-le apoi pentru a obține capete frumoase și 
curate.



Ați făcut corect bobinele? 

Bobinele sunt acum gata, iar spirele ar trebui să arate ca și cele din imagini.

NOTĂ. 
Bobinele exterioare au în jur de 15 cm de sârmă dreaptă la ambele capete. 

Bobinele interioare trebuie să aibă aproxiamtiv 15 cm  la un capăt, și de două ori lungimea bobinei la 
celălalt capăt!

NU UITAȚI să buclați capetele, altfel bobinele vor pierde din energia câmpului magnetic!



Realizarea spațiului pentru depunerea straturilor nano 

Întindeți puțin bobinele pentru a face spațiu nano straturilor. Prindeți ambele capete și trageți ușor 
până când apare un mic spațiu între spire.

După ce ați întins bobinele, le puteți pune înapoi pe tijă și să le ajustați înainte și înapoi după dorință 
(imaginea este exemplificativ exagerată).

NOTĂ.
Dacă alegeți nano acoperirea cu flacără, nu este necesară întinderea bobinelor!



Combinarea bobinelor

Acum bobinele pot fi asamblate în 6 bobine în total (3 mari și 3 mici).

Bobinele mici se introduc în bobinele mari la lungimea care li se potrivește.

Apoi legați captele împreună astfel încât bobina să formeze un cerc. Capătul lung al bobinei 
interioare se introduce prin interiorul ei însăși până când iese afară pe la celălalt capăt. Strângeți și 
îndoiți înapoi sârma astfel încât cercul să se păstreze. Modelați cercul cu mâna astfel încât să arate 
frumos și rotund.

Acum aveți trei bobine mari și trei mici gata pentru tratamentul nano.



TRATAMENTUL NANO
PAS CU PAS



Pregătirea pentru realizarea unui Nano Strat negru pe bobine

Împrăștiați un strat uniform de sodă caustică în cutia de plastic, astfel încât tot fundul să fie acoperit (nu faceți 
economie). Este opțională adăugarea unor mici bucăți de aluminiu și a câtorva "gâturi" de sticle de plastic 
(tăiate de la sticlele de sodă).

Puneți plasa galvanizată peste, la o distanță de 5-6 cm față de fund. Plasa de sârmă trebuie să fie suficient de 
puternică pentru a ține toate bobinele fără a se îndoi. Puneți toate bobinele, 3 plăci de cupru și 3-6 sârme de 
cupru de aproximativ 40 cm lungime (puteți îndoi sârma de cupru pentru a încăpea în cutie).

Puneți capacul la unghi și turnați apă fiartă până când ajunge la 1-2 cm sub plasă. Bobinele trebuie să nu facă 
contact cu suprafața apei pe durata tratamentului nano!

Închideți repede capacul și puneți o greutate deasupra. După aproximativ 10 minute bobinele încep să se 
înnegrească.

Lăsați-le 24 de ore.



TRATAMENTUL DE NANO-ABURIRE
PAS CU PAS



Pregătirea pentru nano aburire

Utilizați o cutie nouă (un model mai înalt). Agățați câteva sârme de cupru de-al lungul cutiei, astfel 
încât bobinele să atârne liber, cât de sus se poate.

Fiți gata să urmați aceiași procedură ca la tratamentul nano. De această dată utilizați doar o mică 
cantitate de sodă caustică (vedeți imaginea).

Turnați apă fiartă și închideți capacul repede. Puneți un obiect greu deasupra, astfel ca vaporii să 
nu iasă. Lăsați-o pentru 24 de ore.

Dacă cuprul nu este 100% acoperit cu straturi nano de culoare neagră, repetați preocesul de 
aburire până când sunt COMPLET negre!



USCAREA BOBINELOR
PAS CU PAS



Pregătirea pentru uscare a bobinelor 

Scurgeți apa, dar lăsați o mică cantitate pe fund. Puneți capacul, și lăsați o mică deschidere ca 
vaporii să poată ieși.

Recuperați lichidul răcit (soluție nano rece), acesta poate fi folosită pentru pulverizare sau tamponare 
pe zonele unde se vede cuprul și trebuie reparat. 

Lăsați-le să se usuce 2-4 zile!

Plăcile de cupru nano tratate și sârmele pot fi scoase, pentru utilizare la realizarea GaNS-ului.

Pe durata uscării, pot apărea pete de sare. Periați-le ușor apoi spălați-le în apă distilată sau 
demineralizată.



DESCĂRCAREA BOBINELOR
PAS CU PAS



Descărcarea bobinele de tensiune

Puneți bobinele individual pe plasa galvanizată de pe fundul cutiei. Bobinele trebuie să nu facă 
contact una cu cealaltă!

Puneți multimetrul pe VDC 2000mV (millivolți). Puneți un reofor pe plasă și celălalt pe bobină, până 
când numerele pe display nu mai scad.

Ideal este să conectați reoforul negativ al multimetrului la o împământare reală.

Repetați această acțiune la fiecare 6 ore pentru 2-3 zile. Cu cât consumați mai mult timp cu 
descărcarea bobinelor, cu atât adăugați mai multă forță materialului nano.



REALIZAREA GANS-ului
PAS CU PAS



Pregătirea pentru realizarea celor trei tipuri diferite de nano-GaNS

1 - Co2 - cupru nano-tratat + zinc (alb)
2 - CuO - cupru nano-tratat + cupru pur (albastru-vierzui)
3 - Ch3 - cupru nano-tratat + fier (portocaliu)

Prin conectarea metalelor în baia cu apă sărată, metalul oxidează și formează o consistență nano (GaNS). GaNS-ul fie cade 
la fund, fie plutește la suprafață. De acolo este cules sau adunat în noi containere și curățat de sare.

Puteți accelera procesul prin utilizarea unei baterii de 1,5V. Această metodă solicită adăugarea de aer suplimentar în apă 
(utilizați o pompă de acvariu). Îndepărtați sârma dintre plăci și adăugați bateria. Minus trebuie mereu să fie conectat la placa 
nano acoperită iar plusul la placa opusă!

Dacă nu adăugați aer, metalul va oxida prea repede, iar rezultatul vor fi oxizi (pudră/granule) în loc de nano-oxizi lichizi 
(GaNS)! Cu cât este mai lungă realizarea GaNS-ului, cu atât acesta va fi mai bun!

Aveți răbdare, poate ușor dura o săptămână pentru a extrage trei tiprui diferite de GaNS-uri! Este un avantaj să adaugați alte 
tipuri de GaNS-uri, create din alte metale. Cu cât utilizați metale mai grele, cu atât veți avea un GaNS mai puternic.



GaNS de Co2, cupru nano-tratat + zinc (alb)

- 1x placă de cupru nano-tratată
- 1x placă de zinc
- 1x sârmă de cupru nano-tratată
- 1x 4 l. container de plastic 
- 3 litri de apă sărată 20-25% (apă de mare, sau demineralizată/distilată cu sare de mare)

Faceți trei găuri în partea superioară a plăcilor și agățați-le pe părțile laterale ale containerului de plastic. Dacă 
este posibil utilizați niște agățători astfel ca plăcile să atârne liber fără a se sprinjini de container.

Conectați cele două plăci cu o sârmă nano-acoperită (asigurați-vă că faceți contacte bune). 

Adăugați apă sărată, astfel ca 1-2 cm din plăci să rămână deasupra suprafeței apei. 

GaNS-ul de Co2 se poate observa deja după cîteva ore, dar lăsați-l să se așeze pentru 2-3 zile înainte de al 
recolta.



GaNS de CuO, cupru nano-tratat + cupru pur (albastru/verzui)

- 1x placă de cupru nano-tratată
- 1x placă de cupru pur 
- 1x sârmă de cupru nano-tratată 
- 1x 4 l. container de plastic 
- 3 litri de apă sărată 20-25% (apă de mare, sau apă demineralizată cu sare de mare)

Conectați cele două plăci cu o sârmă de cupru nano-tratată și adăugați apă sărată. 

AVEȚI RĂBDARE!

GaNS-ul de CuO se face încet. După 1-2 zile trebuie să vedeți culoarea albastru/verzui, și va trece o 
săptămână până când îl veți putea recolta.



GaNS de Ch3, cupru nano-tratat + fier (portocaliu)

- 1x placă de cupru nano-tratată
- 1x placă de fier pur 
- 1x sârmă de cupru nano-tratată 
- 1x 4 l. container de plastic 
- 3 litri de apă sărată 20-25% (apă de mare, sau apă demineralizată cu sare de mare) 

Conectați cele două plăci cu o sârmă de cupru nano-tratată și adăugați apă sărată. 

GaNS-ul de Ch3 se poate vedea deja după 2-3 ore, dar așteptați câteva zile până când apare un 
strat gros portocaliu înainte de recoltare.



Separarea GaNS-ului și spălarea de săruri 

GaNS-ul trebuie să fie recoltat în containere separate și filtrat de sare.

Utilizați o seringă de 100 ml. cu o bucată de tub pentru scoaterea GaNS-ului. După un timp GaNS-ul 
se lasă la fund, apoi apa sărată în exces poate fi extrasă și adăugată înapoi în containerul pentru 
realizarea GaNS-ului. 

Amestecați GaNS-ul curat cu apă distilată sau demineralizată. După ce se asează pe fundul 
containerului, îndepărtați apa. Repetați procedura de câteva ori.

Lăsați apa să se evapore până când GaNS-ul atinge o consistență potrivită!



ACOPERIREA CU GANS A BOBINELOR
PAS CU PAS



Amestecarea GaNS-urilor (GaNS-ul principal) 

Turnați GaNS-urile finale împreună într-un container adecvat în care pot intra bobinele.

Nu există un raport de amestec, dar este bine să utilizați întreaga cantitate de CH3 (portocaliu) și 
CuO (albastru/verzui), și să completați apoi cu Co2 (alb) până când cantitatea dorită este atinsă!

Asigurați-vă că GaNS-ul este atât de fluid încât poate trece printre spirele bobinelor, dar suficient de 
gros să se depună fără a face cocoloașe!

Dacă GaNS-ul este prea subțire, se face evaporare până când se atinge consistența dorită.

Dacă GaNS-ul este prea gros, se diluează cu apă distilată sau demineralizată.



Acoperirea bobinelor cu un strat de GaNS

Găsiți un vas potrivit și scufundați bobinele în el. Asigurați-vă că bobinele sunt acoperite 100%!

Agățați bobinele pentru uscare. Întoarceți-le și rotiți-le regulat pentru a preveni prelingerile și 
cocoloașele.

Repetați tratamentul de două ori pentru rezultate bune. 

Când bobinele s-au uscat, acestea sunt gata de utilizare.



SOARELE DE GANS - SOARELE PLASMATIC
PAS CU PAS



Pregătirea pentru realizarea soarelui plasmatic (soarele de GaNS)

Soarele trebuie plasat în centrul bobinelor interioare și apăsat astfel ca ecuatorul bilei să se 
potrivească cu centrul bobinelor (ca și planeta Saturn).

Aveți nevoie de trei sori, câte unul pentru fiecare set de bobine.

Faceți o mică gaură în bila de ping pong și umpleți-o cu amestec de GaNS.

Puteți de asemenea să utilizați alte metode, atât timp căt se potrivesc cu diametrul minim, care 
TREBUIE să fie cel puțin cât bobina interioară de înalt! O altă metodă o reprezintă un mic 
container de plastic cu capac filetat.



CONDENSATORII PLASMATICI
PAS CU PAS



Realizarea condensatorului plasmatic 

Faceți 4-8 bobine de cupru, bobinate pe o tijă de 10 mm, cu 27 de spire (2 + 7 = 9). Modelați-le ca 
în imagine. Faceți de asemenea 4-8 sârme centrale (vedeți imaginea).

Bobinele trebuie să fie bobinate în aceiași direcție ca și toate celelalte bobine. Nu uitați să buclați 
capetele! Nu uitați să le nano acoperiți pe toate, înainte de a ansambla condensatoarele!

Înveliți sârma centrală (capătul negativ) într-o bucată de hârtie de copt cu GaNS, și introduceți-o în 
bobină. Puteți utiliza atât GaNS umed cât și uscat fără probleme, doar asigurați-vă că nu există 
contact între sârma centrală și bobina exterioară, sau el va scurtcircuita circuitul.



ASAMBLAREA CONDENSATOARELOR
PAS CU PAS



CONSTRUIREA UNITĂȚII DE PUTERE MAGRAV
PAS CU PAS



Poziționarea bobinelor în 3 straturi la distanță corectă 

Bobinele trebuie plasate pe 3 straturi, pe un material izolator.

Distanța între bobine este determinată prin măsurând diametrul bobinei interioare (bobina mică), și 
utilizând aceiași distanță între bobinele dintre straturi (vedeți imaginea).

În cazul meu, eu am făcut bobine cu 190 de spire, deci distanța a mers de la 5 la 8 cm!



CONECTAREA BOBINELOR
PAS CU PAS



Conectarea corectă a bobinelor 

Pentru optimizarea conexiunilor, răsuciți sârma "caldă" de la sursa de energie în jurul sârmei 
destinație, și nu invers! (vedeți imaginea)

Motivul pentru care sârmele trebuie răsucite în acest fel, este că energia se află în straturile nano de 
la suprafața sârmei de cupru, și nu în interiorul acesteia, așa cum este în cazul celei de la rețea. 

NU UITAȚI să buclați TOATE capetelel!



CONECTAREA LA REȚEA (ACASĂ) CONFIGURAȚIA 1
PAS CU PAS



CONECTAREA LA REȚEA (ACASĂ) CONFIGURAȚIA 2
PAS CU PAS



CONECTAREA LA REȚEA (ACASĂ) CONFIGURAȚIA 3
PAS CU PAS



CONECTAREA LA REȚEA (ACASĂ) CONFIGURAȚIA 4
PAS CU PAS



Instalarea MAGRAV

Înainte de toate, să vedem dacă funcționează... Conectați dispozitivul la o priză de perete și vedeți dacă funcționează (ex. cu o veioză, etc).

IMPORTANT L (faza) din priza de perete, trebuie să meargă la PLUS-ul Magrav-ului, iar N (nul) trebuie să meargă la MINUS pe priza pentru 
consumatori!

Începeți procesul "de învățare" a consumului.

Magrav-ul dumneavoastră trebuie "să învețe" să-și mărească energia (plasma), și încet va depune nano straturi pe sârmele din casă. Eu vă 
sugerez să găsiți ultimul manual utilizator Magrav, inclus în sistemul original Magrav!

Eu personal utilizez prima metodă menționată. 
În prima săptămână constant 1KW (1000 de wați), iar în săptămâna următoare cresc consumul la 2KW (2000 de wați). Eu am utilizat un 
radiator electric.

Dacă Magravul devine prea fierbinte, opriți-l să se răcească înainte de a-l porni din nou.

Capacitatea poate varia funcție de cum este construit Magravul. Dar ar trebui să fie capabil să ducă 2KW (2000 de wați).

Înainte de a conecta dispozitivul la rețea, se recomandă instalarea unei protecții la supra-încălzire de 50-60 de grade!
Protecția la supra-încălzire trebuie instalată pe firul L (firul de fază) între rețea și unitatea Magrav!



IEȘIRE (consumatori)

CONFIGURAȚIA COMPLETĂ
SFÂRȘIT




